
FOSFIX PLUS 

Mikrobiálny biostimulant rastlín pre optimálny príjem fosforu 

 

Výrobca:  

Bioenergy LT, Staniunu g. 83/1, LT 36151 Panevezys, Litva 

Dovozca, resp. distribútor pre SR:  

 Bacaro, s.r.o., Lichnerova 89/23, 903 01 Senec, Slovensko 

 

Číslo vzájomného uznania – 2189 

Zloženie:  Bacillus aryabhattai MVY-004 (1.2×1012 KTJ/l); 

K-1506 mg/l;  

Na - 738 mg/l;  

S - 608 mg/l;  

Ca -137 mg/l;  

P - 100 mg/l;  

Mg – 0,5 mg/l. 

Formulácia - Kvapalný mikrobiálny produkt 

Obsah rizikových látok : 

 Obsah rizikových prvkov a látok neprekračuje limity platné v SR. 

Rozsah a spôsob použitia: 

Mikrobiologický tekutý prípravok (obsahujúci baktérie Bacillus aryabhattai) v pôde premieňa 

zlúčeniny fosforu na prístupné formy. Prípravok zvyšuje produktivitu poľných rastlín a obnovuje 

prirodzené hospodárenie pôdy. Vhodné pre všetky typy pôd, obzvlášť účinné na pôdach s nízkym 

obsahom fosforu. 

Aplikačná dávka:  

obilniny 1-3 l/ha – BBCH 01-30;  

repka: 1-3 l/ha – BBCH 01-30;  

kukurica, slnečnica: 1-5 l/ha – BBCH 01-16;  

cukrová repa: 1-3 l/ha – BBCH 01-16;  

zelenina: 1-5 l/ha – BBCH 01-40;  

ovocné stromy, ovocné kríky: 1-4 l/ha – BBCH 01-59,  

bobuloviny: 1-3 l/ha – BBCH 01-59.  



Nastriekajte na pôdu pred sejbou alebo do kvitnutia. V opačnom prípade sa odporúča konzultovať 

aplikáciu s obchodným zástupcom. 

 

Požiadavky na aplikáciu: tlak postrekovača musí byť 1-10 bar, resp. 15-145 psi; veľkosť trysky  

najmenej 50 µm. Pred použitím dobre pretrepať. 

 

Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, varovné označenia (piktogramy): 

Produkt je netoxický a neobsahuje žiadne dráždivé zlúčeniny. Neexistuje žiadne riziko pre ľudí, 

zvieratá a životné prostredie. Po kontakte s pokožkou alebo očami umyte tečúcou vodou. 

Mikroorganizmy môžu potenciálne vyvolať senzibilizačné reakcie. 

Podmienky manipulácie a skladovania:  

Produkt je možné miešať so všetkými druhmi hnojív a pesticídov, pokiaľ výrobca hnojiva alebo 

pesticídu neuvádza inak. Môže obsahovať prírodné usadeniny. Je potrebné sa vyhnúť skladovaniu pri 

vysokej teplote nad 30 °C. Fosfix Plus použite čo najskôr po otvorení alebo po otvorení uchovávajte v 

chladničke (4 °C) a spotrebujte do 72 hodín. Ku kontaminácii produktu môže dôjsť kedykoľvek po 

otvorení a výrobca nezodpovedá za otvorený a nepoužitý produkt. 

Balenie:  20 l; 10 l; 5 l; 1 l 

Dátum spotreby:  12 mesiacov pri +4 až +8 °C od dátumu výroby; Výrobca neodporúča 

skladovať výrobok nad +25 °C.  

Dátum výroby, číslo výrobnej šarže: Uvedené na obale. 

 

 


